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В: Какви са сферите, които QualiTools ще
покрие с цел по-доброто качество на
обучението?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Селектираните методи
са насочени към реални обучителни ситуации. Те
покриват целия обучителен процес: от
планирането, до трансфера на компетентностите
от обучаемите. Целият цикъл на обучение е
придружен от методи, които подпомагат
подготовката, оценката
и управлението на
учебния процес.

QualiTools за
обучители в ИКТ
сектора
ИДЕНЦИФИЦИРАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ В КАЧЕСТВОТО НА
ИКТ ОБУЧЕНИЕТО И
СЕЛЕКТИРАНЕ НА МЕТОДИ ЗА
ОБУЧИТЕЛИ В СЕКТОРА

ИНТЕРВЮ
С Maria G utknecht -G meiner,
представ ляваща орг анизац ията EPRA,
относно с електираните метод и по
проекта:

Освен справянето със специфични обучителни
ситуации, методите събрани в QualiTools
обръщат внимание на
обучителите към
самооценка - инвидуална или с колега, както и
предприемането на систематичен подход за
предоставяне на качествено обучение.
В: Кой ще може да използва тези методи?
Maria
Gutknecht-Gmeiner:
Отличителната
особеност на тези методи е, че те са насочени
пряко към обучителите. Методите са лесни за
употреба и могат да бъдат прилагани от
обучителите в различни ситуации. Въпреки, че
обучителите могат да имат нужда от подкрепа
при използването им, те не се нуждаят от
специално обучение или експертна помощ, за да
ги прилагат. Обучителите могат да избират от
„менюто” с различни дейности, започвайки с
тези които най-прилягат на техните цели.
Използването на методите Qualitools може (дори
е препоръчително) да е забавно.
В: Как точно избрахте тези специфични
области?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Избрахме ги с идеята
да осигурим качествено обучение на микро
ниво, т.е. фокусирайки се върху случващото се в
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класната стая, лаборатория, или по време на
лекция.
Както казах преди, тези методи
обхващат най-важните аспекти от обучителната
сесия, като обучителят може да ги адаптира и
използва. Важно изискване: тези методи трябва
да дават възможност на обучителите да създават
своя стил на обучение. Това значи, че методите,
които те ще използват са тяхно решение.
В допълнение, избраните методи наблягат върху
важността на взаимодействието, дори на
съвместното създаване на процеса между
обучител и участниците, с цел по-ефективно
обучение.
В: Каква е добавената стойност от
използването на тези методи - не е ли
достатъчно, ако организацията има система
за управление на качеството?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Опитът показва, че
системата за управление на качеството е
фокусирана
върху
управлението.
Това
обикновено включва техники за предоставяне
качество на обучението, но те нямат пряко
въздействие върху конкретното обучение.
Въпросниците, т.е. анкетните карти, след края на
обучението не изразяват обективното и искрено
мнение на участниците. Те показват много малка
част от конкретния обучителен процес – и в
общи линии идват на много късен етап, когато
обучението е приключило. Отделно, те не са
богати на информация. Общопризната истина е,
че най-важната част за управлението на
качеството са точно отворените въпроси, които
за съжаление не винаги се попълват.
В: До каква степен Qualitools запълва тази
пукнатина?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Методите, събрани по
QualiTools предоставят богата информация. Те
подпомагат осъзнаването на обучението като
професионална дейност, за което обучителите
трябва
да
бъдат
самооценяващи
се

професионалисти. По този начин те ще предлагат
качествено и смислено обучение. Този набор от
методи проследява връзката между обучителни
цели, дидактически методи, очакванията и
предишен опит на участниците. Също и процесът
на обучение и учене, създаден между
обучителите и обучаващите се, чиито резултати
целят прехвърлянето на наученото в „реалния
живот”.
В: Каква е основната разлика от контрол на
качеството и методите QualiTools?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Тези методи са с
подход отдолу нагоре, докато в обратния случай
- контролът на качеството се използва в края,
което значи с подход отгоре надолу. Това
обуславя влагане на усилия и отговорност от
страна на обучителите. Накратко: методите
QualiTools
са насочени към самооценка –
индивидуална или от екип от обучители.
В: Кои точно аспекти от обучението са
важни конкретно при преподаването на ИКТ?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Целевата група на
проекта са ИКТ обученията, така че методите на
първо място подпомагат ИКТ обучители. Те са
фокусирани върху най-широко разпространените
трудности по време на ИТ обучение: напр.
активното включване на участниците не е
особено срещано по време на ИКТ обучения,
както и взаимодействието между обучителучастници,
между
самите
участници,
самооценката, както и гъвкавостта по време на
обучението. В същото време, проучването в
началото на проекта показа, че има различни
трудности, породени от разнородността на
участниците по отношение на знания, умения и
очаквания. Това е проблем, върху който трябва
да се работи. Методите QualiTools са насочени
към минимизирането на посочените по-горе
трудности.
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В: А кои са аспектите важни за всеки вид
професионално обучение?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Много аспекти,
засегнати в този проект са независими от
сферата на обучение: Информираността относно
очакванията и потребностите на обучаемите,
получаването на обратна връзка за учебния
процес, разбирането и стимулирането на учебни
резултати – всичко това е релевантно за всеки
обучител или учител. По тази причина ние
очакваме QualiTools да бъде приложим в голям
спектър от обучителни теми и ситуации.
Методите са лесни за адаптация, ако това е
наложително.
В: Единствено в сферата на обучение на
възрастни ли могат да се използват
селектираните методи, или са подходящи и
за професионални училища и професионално
образование и обучение?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Методите QualiTools
следват парадигмата на обучението на
възрастни, която поставя обучаемия в центъра,
цени
неговия
опит
и
стимулира
взаимодействието между обучител и обучаеми.
Много методи, разбира се, са еднакво
подходящи и за училища, и за професионално
обучение, където обучителите са готови да
станат част от процеса на учене чрез
взаимодействие. Някои учители все още се
въздържат от възможността да видят своите
ученици като партньори. Това може да е пречка
в използването на QualiTools.
От друга страна, проектът може да стимулира
промяна: Той предлага практически инструменти
за гаранция на качеството на обучението,
възможно е това да стимулира тенденция към
самооценка, не само в сектора на ИКТ
обучението.
Интернет страница: www.qualitools.net
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ОБОБЩЕН ДОКЛАД
“Предизвикателствата при осигуряване на
качеството и използване на качествени
методи, прилагайки подход „отдолу-нагоре"
в практиката”
в Австрия, България, Полша, Португалия и
Великобритания
Когато се говори за трудности, наблюдавани в
ИКТ обучения, има няколко общи аспекта,
споменати от обучителни институции в
партньорските страни. Те са следните:
Предизвикателствата:


Партньори :

 Społeczna Akademia Nauk, Полша Marta Kedzia (координатор)
 ABIF (аналитично консултиране и
междудисциплинарни проучвания),
Австрия – Karin Steiner
 European Peer Review Association –
EPRA, Австрия – Maria GutknechtGmeiner
 „Bridges for Future” Ltd.,
Великобритания – Duncan Chamberlain,
Daniel Zastawny
 CECOA –Център за професионално
обучение по търговия и бизнес
Португалия – Cristina Dimas, Vanda
Garcia Vieira,
 Дружество „Знание”, България –
Радосвета Дракева, Валентина
Георгиева

Продължителност на проекта:
септември 2015 – август 2018











Различно равнище на познания: Конкретно в
обученията по ИКТ , различното ниво на
знания на участниците може да бъде
трудност при първоначалния етап.
Специфични въпроси и различни очаквания:
Предизвикателство за всеки ИКТ обучител е
да отговори на много специфични въпроси,
които може да са извън обсега на конретното
обучение.
Предишен образовател опит: В много
ситуации има участници с предишен
(негативен) опит.
Мотивация и обвързване: Независимо от
гледната точка, мотивацията и нейното
поддържане са най-важната част за
успешното обучение.
Несъгласия по време на обучението:
Проучването показва, че обучителите могат и
да грешат, повтарящи се съмнения в техния
авторитет, заплашват ефективността на
курса.
Различни стилове на учене: Вероятно е в
дадена група да има хора с различни стилове
на учене. Това може да затрудни обучителя в
опитите му да отговори на техните
потребности и в същото време да постигне
зададените учебни цели.
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Разнородността
на
групата:
Според
институциите за обучение в Австрия,
потребностите на обучаемите в една група
трябва да бъдат установени още в началото.
Те могат да бъдат установени на база:
възраст, мотивация, бъдеща реализация,
предишен обучителен опит. Това би
подпомогнало създаването на дизайна на
обучението.

Въпреки това, разбирането и идентифицирането
на проблемите, засягащи обученията по ИКТ
имат много различни оттенъци в различните
страни.
Напр. отпадането от обучение в Австрия се
наблюдва най-често при хора, които са
отвикнали от класическа обучителна ситуация и
са загубили тренинг за системно учене.

[във Великобритания: липса на базово
обучение; в Португалия: липса на квалификация
на обучителите; в България: теоритично
ориентирано обучение, вместо практическо
ориентирано такова]

Получаване на междинна и финална
обратна връзка от участниците

Използването на методи за обратна връзка по
време на обучението е важно за обучителите, за
да могат да получат информация за опита на
участниците (какво са научили до момента, как
се чувстват по време на процеса на обучение,
какво още искат да научат и др.), както и да
могат своевременно да адаптират програмата и
стила на обучение. В края на обучителния
процес, обратната връзка помага да се установи
до каква степен заложените цели са постигнати и
какво може да бъде усъвършенствано в бъдеще.
Подготовка, документация и оценка на
процеса на обучение

КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В СТЪПКИ
Начало на обучителния курс и области, които
можем да подобрим.
Запознаване с очакванията и предишния
опит на обучаемите

Мотивацията за учене може да бъде
поддържана, ако обучителят взима под
внимание
очакванията
на
участниците.
Формираните вече умения и знания са важни за
обучителя, в процеса на надграждане на нови.

Фокусът върху процеса на учене на обучаемите е
съществена част за успешното обучение.
Планирането, оценката и документирането на
учебния процес подобряват качеството, като
дават обратна връзка както на обучаемия, така и
на обучителя.
Рефлексия между обучителите, относно
учебния процес
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закачат на стената, за
случилото се.

Тази област е единствената, която се фокусира
върху качеството на обучението, без да е част от
самия обучителен процес. Обсъждането и
обмяната на идеи за методи на обучение и
проблемни ситуации по време на обучение, е
важен аспект,
който обучителите често
пропускат.

СЕЛЕКТИРАНИ МЕТОДИ
Световно кафене
„Световно кафене” е метод, който може да се
използва както в началото, така и в края на
обучителния курс. Целта на този метод е да
визуализира знанията и уменията на участниците
в групата. Описание: участниците се разпределят
на малки групи по 5-6 човека, които седят около
маса, на която е подготвен лист хартия от
флипчарт. Предварително на него обучителя е
написал специфична тема/въпрос, който
участниците трябва да дискутират за около
10мин. Участниците се насърчават да записват
ключови думи и мисли върху листа. След края на
времето, групите трябва да сменят местата си и
да отидат на друга маса, където има съответно
нова тема за дискусия. Важна подробност е, че
един участник от маса остава на своето място, за
да може да резюмира казаното до сега на
следващата група. След края на отделните
дискусии, всички участници рефлектират върху
случилото се в една обща дискусия. Флипчарт
листовете могат да бъдат заснети или да се

документиране

на

Консултиране между колеги
Този метод е създаден първоначално от
психиатъра Майкъл Балинт, с цел рефлексия на
връзката лекар-пациент. Сега този метод се
използва в различни професионални среди, от
социални работници и учители, от консултанти и
обучители.
За разлика от неформалната
дискусия, методът следва специфична структура,
зададена и управлявана от фасилитатор (външен
или член на организацията).
Във времето са създадени и други модели на
дискусии между колеги, които допълват метода
„групата на Балинт”.
В базата данни на
QualiTools, също и в наръчника може да откриете
два варианта на този метод, описани детайлно.

Крачка и глас
Лесен и бърз метод за обратна връзка, който
може да се използва по време или в края на
обучението е Крачка и глас. Описание: групата
застава в кръг и се дават инструкции: Всеки
участник може да направи коментар относно
обучението и прави крачка към центъра на
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кръга. Останалите участници могат също да се
придвижат (или не); колкото по-близо до
центъра се придвижват, толкова са по-съгласни с
твърдението.
Този
метод
предоставя
възможност за бърза междинна или окончателна
обратна връзка от участниците.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Следващите стъпки са превода на събраните 65
метода от английски на български, португалски,
полски и немски, както и създаването на
мултиезикова платформа за обучители в ИТ
сферата. Тази база от данни ще бъде достъпна на
www.qualitools.net през декември 2016.
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